
ประกาศสำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะตำเนิบการสอบแข่งขับเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ท่ี บร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เร่ือง การสรรหาโดยการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งข้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบท้ายประกาศ

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป และลักษณะต้องห้าม

ผู้สมัครสอบต้องมีค ุณสมบัติท ั่วไป และไม ่ม ีล ักษณ ะต ้องห ้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวับปิดรับสมัคร)
(๓) เปีนผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอับมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเปีนประมุขด้วยความบริสุทธิ๋ใจ
ช. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เปีนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เปีบคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คบวิกลจริต หรือจิตพ่ืบเทืเอน 

ไม่สมประกอบ หรือเปีนโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓) เป็นผู้อยู่...



- ๒ -

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราขการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ใบพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป ็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพาทถีงท ี่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล1ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
(๙) เป ็น ผ ู้เคยถ ูกลงโท ษ ให ้อ อก  ห ร ือป ลดออก เพ ราะก ระ ท ำผ ิด ว ิน ัย  

ตามพระราชบัญญ้ติระเบียบช้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐)เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล,ออก เพราะกระทำผ ิดว ิน ัยตามพระราชบ ัญ ญ ัต ิ 

ระเบียบช้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑)เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเช้ารับราชการ หรือเช้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงาบของรัฐ
ผู้ที่จะเช้ารับราชการเป็นช้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้อง,ห้ามตาม ช. (๔) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เช ้ารับราชการไต้ แต่ล้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้บั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๑๐) ผู้บั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มืลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มืสิทธิสมัคร 
สอบแข่งขับไต้ แต่จะมืสิทธิไต้รับบรรจุเป็นช้าราชการพลเรือนสามัญที่ในดำแหน่งที่สอบแข่งขับไต้ ต่อเมื่อพัน 
จากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เช้าสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุเช้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความใบข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหบ่ง ตามที่ระบุไวิใบรายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแบบท้ายประกาคนี้

๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ภายในวับปีดรับสมัคร คือ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๔๖๔

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒® ธันวาคม ๒๔๖๓ 

ถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นหยุดราชการ ตามขึ้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเช้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ

“สมัครสอบออนไลน์”

(๒) กรอกใบสมัคร...

https://fda.thaijobjob.com
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(๒) กรอกใบสมัครออบไลน์โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบ้ตตามข้ันตอบ 
ที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่นหรือหากไม่มี 
เครื่องพิมพ์ในขณะบั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงใบส่ือบันทึกข้อมูล เช่น CD เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลไต้ ผู้สมัครสอบ 
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงใบส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ใต้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลใบการกรอกใบสมัครใบคร้ังแรกท่ีสมบูรณ์แล้วไต้

๕.๒ ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ ๔.๑ (๓) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไต้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒® ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
ภายในวับและเวลาทำการของธนาคาร ทั่งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
สอบเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ค่าธรรมเนียมใบการสมัครสอบ จำนวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท 
ทั่งนี้การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบการสมัครสอบ 

เรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมใบการสมัครสอบตามข้อ ๕.๓ แล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 
ใบการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท่ังส้ิน

๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไต้เลขประจำตัวสอบ 
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ 
และพิมพ์ใบสมัครสอบท่ีมีเลขประจำตัวสอบไต้ท่ีเว็บไซต์ h ttps://fda.thaijobjob.com  ใบหัวข้อพิมพ์ใบสมัคร 
ต้ังแต่วับที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๖. เง่ือนไขใบการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะสมัครไต้เพียงคร้ังเดียว และเลือกสมัครสอบไต้เพียงตำแหน่งเดียวเท่าบ้ัน 
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ 

ผู้มีสิ-ทธิสมัครสอบ ใบข้อ ๓.๒ และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา โดยจะต้อง 
สำเร็จการศึกษาและใต้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี ©๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
ทั่งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ 
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาบั้นเป็นเกถภต์

๖.๓ การรับสมัครสอบตามขั้นตอนตังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือขื่อ 
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลตังกล่าว ตามพระราชบัญฟัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเตม ตังบั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบใบการตรวจสอบและรับรองตบเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร

ให้ถกต้อง...

https://fda.thaijobjob.com


ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอับเกิดจากผู้สมัครสอบหรือเมื่อตรวจภายหลัง 
พบว่าหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เบ็เนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะถือว่า 
ผู้สมัครสอบรายน้ันเป็นผู้8ขาดคุณสมนัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้นโดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต และจะไม่มีสิทธิไต้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใด  ๆ
ท้ังส้ิน

๗. การประกาศรายข่ือผู้สมัครสอบ วับ เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ
สำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งกำหนด 

วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ฝ ่ายการเจ ้าหน ้าท ี่ 
สำนักงาบเลขานุการกรม อาคาร ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และทางเว็บไซต์ h ttp s ://fd a .th a ijo b jo b .c o m

ทั้งนี้ การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบๆ สำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยาไต้ประกาศ 
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบไต้รับรองตบเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังนั้น หากปรากฏ 
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขับ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. 
มิไต้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ 
สมัครสอบแข่งขันตั้งแต่แรก

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม

๒๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งน ั้นตามที่ไต ้กำหนดไว้ 

ใบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๘.๒ การสอบแข่งขับเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาบ 
ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร ่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคืดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ไต้บุคคลที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน  ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ท้ังน้ี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน โดยผู้ที่ไต้คะแนนสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ เห่านั้น จึงจะมีสิทธิเช้าสอบเพื่อวัด 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

๙. หลักฐานท่ีต้องย่ืนในวันสอบแข่งขับเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง
๙.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และต้องติดรูปหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว ไม่สวมหมวก 

และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี พร้อมท้ังลงลายมือซ่ือในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

๙.๒ สำเนา...
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๙.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุบัติ และสำเนา 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1อ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

กรณีท่ียังไม'สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิขาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ีง'จะต้อง 
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร

๙.๓ สำเนาบัตรประชาขน จำนวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เข่น ในสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ-นามสกุล (ในกรณี 

ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกับ) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๙.(ะ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. 

ระดับ,ปริญญาตรีข้ี'น'ไป ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๖ ใบรับรองแพทย์ ซ่ีงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒<£๕๓ ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื่อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ท ั้งน ีใ้นสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” 

และลงชื่อวันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร (ให้นำหลักฐาน 
ด้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย )

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งชันได้ ต้องเป็นผู้ท่ีไต้คะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้ 

เฉพาะตำแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ตำกว่า 
ร้อยละ ๖๐

๑®. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้
๑๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขับไต้ โดยเรียง 

ลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามสำดับ ในกรณี,ท่ีมีผู้สอบ'ได้คะแนน,รวมเท่ากันให้ผู้ท่ี'ได้คะแนบสอ'บ 
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ใบสำดับท่ีสูงกว่า ถ้า'ไต้คะแนนสอบเพ่ือ,วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ยังเท่ากันอีก ให้เรียงสำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งชันจากน้อยไปมาก

V

๑๑.๒ การฃ้ีนบัญชี...
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๑๑.๒ การขึ้นบัญชีสอบผู้แข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน 
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดให้มีการแข่งขันใบตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ 
ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขับได้ครั้งนี้ 
เป็นอันยกเลิก

©๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ 

เงินเดือนตามวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑
(5)รก. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้

สำนักงานคณะกรรมการและยา ไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอนผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน

๑๔. เงื่อนไขใบการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวับท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนของข้าราขการกรณีบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้ที่มี 
ความประสงค์จะขอโอนไปสังกัดส่วนราซการอื่นจะต้องมีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับจากวันบรรจุ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ท่ี'ได้รับมอบ,หมาย 
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเป็นรายกรณีไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรม 
ใบท่านคงเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

r
(นายไพศาล คั่นคุ้ม)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เ1าณาถูกด้อง

ท ่^
y'(นางสาวนพรดา ธุระนพง)

นักทรัพยากรบุคคลข้านาญกา'รพิ''ศพ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ลงวันท่ี d  ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบ้ติการ
๑. เงินเดือนท่ีจะได้รับ

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ -  ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม 
ประกาศสำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยา ลงวับที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๔ ตำแหน่ง ปฏิบัติที่กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบ้ตงาบระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาบ 

เก่ียวกับวิชาการอาหารและยา ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้
๑. ต้านการปฏิบัติการ

(๑) พิจารณาเบื้องต้นในการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สถานที่ การโฆษณาเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานที่กำหนด

(๒) ร่วมติดตามตรวจสอบ เผ้าระวังผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ฉลาก และการโฆษณา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังออกสู่ตลาดและประมวลหลักฐาน เพื่อให้ประชาชนไต้รับความปลอดภัยใบการบริโภค

(๓) ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประซาซนใบการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(๔) ร่วมใบการศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและระบบงาบ 
คุ้มครองผู้บริโภคต้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ ื่อนำมาใช้กำหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานใบการ 
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง  ๆ รวมทั้งการวางแผนและจัดทำคำของบประมาณเพื่อใช้ดำเนินงาน 

(๕) รวบรวม ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการกำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์/กฎหมายต้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(๖) เก็บรักษา ทำลาย ใช้ประโยชน์ ชี่งฃองกลางที่ฝ่าผืเนพระราชบัญญ้ตที่เกี่ยวข้องตามที่ 
ไต้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๗) ร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการตำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต้านผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ผลการตำเนินงาบให้เป็นไปตามเฟ้าหมาย

(๘) ร่วมคำเนินการ...



(๘) ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้ทราบและดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่าง  ๆได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังการรับรองการปฏิบัติ 
ตามระบบสากล เพื่อให้บรรลุตามเบีาหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

(๙) ร่วมศึกษา ค้นคว้า และร่วมพิจารณาตอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานตาม 
กฎหมายมาตรการต่าง  ๆ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำไปใข้ใบ 
การวิเคราะห์ใบการปรับปรุงระบบงาบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(๑๐)ร่วมดำเนินการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพเพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีความถูกต้องและทันสมัย

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเบีาหมายและผลสัมฤฑธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกับทั้งภายใน ภายนอกทีมงาบหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ข ึ้แจงและให ้รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับข ้อม ูล ข้อเท ็จจริง แก่บ ุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ร่วมดำเนินงาบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กฎระเบียบและมาตรฐานตามกฎหมาย แก่ประชาซนท่ัวไป ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ทั้งใบส่วนภูมิภาคและ 
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจใด้รับทราบข้อมูลและนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอ ี,นที,เท ียบได้ใบระดับเดียวกัน ในสาขาว ิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ 
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเนินผู้ที่สามารถปฏิบัติงานบอกพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และต่างจังหวัดได้
๔. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขับเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหบ่ง

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเชียบใบรูปแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของเบื้อหา ดังน้ี

(๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ตอาหาร พ.ศ. ๒๔๒๒ 
(๒) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร 
(๓) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. ตำแหน่งนักวิชาการ...



๒. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
๑. เงินเดือนท่ีจะได้รับ

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ -  ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งบี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงาบคณะกรรมการอาหาร

และยา

๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ปฏ ิบ ัต ิงาบเก ี่ยวก ับวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาบอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังบี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงาบด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

(๒) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบ 
ใบการจัดทำแผนงาบโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาบ

(๓) ร่วมศึกษาวิจัย ต้านการเผยแพร่ก ิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา 
เพ่ือใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาบ โครงการการดำเนินงาบเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร 
ความรู้ของหน่วยงาบ และแผนแพร่แก่หน่วยงานอื่น

(๔) สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็บ ข้อเสนอแบะชองกลุ่มเป็าหมาย เพื่อใช้ในการ 
กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงาบเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้

(๕) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป๋าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการ
เผยแพร่ต่าง ๆ

(๖) จัดทำสื่อ เพ ื่อเผยแพร่ก ิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป ๋าหมาย 
ผ่านซ่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

(๗) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสาบงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น  ๆ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประซาซนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลจานของหน่วยงานผ่านสื่อ 
และซ่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ

(๘) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป๋าหมาย

(๙) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้เพื่อ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น

(๑๐) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานต้านเผยแพร,กิจกรรม

๒. ด้านการ...



- ๑๐ -

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดซอน ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบหรือ 

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประลานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤฑธี้ที่กำหนด

(๒) ช ี้แจงและให ้รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับข ้อม ูล ข ้อเท ็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก1ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และส่ือมวลซน
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และ 

สร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป
๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาส่ือสารมวลขน หรือสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และต่างจังหวัดไต้
๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขับเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนใบรูปแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้

(๑) ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และการประซาสัมพันธ์ 
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบท การผลิตส่ือ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เข่น การใช้เครื่องมืออปกรณ์ หรือโปรแกรม

การผลิตส่ือ
(๔) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยใช้


